Inschrijfformulier Fase F Aria
Persoonlijke gegevens		
Aspirant koper
Partner / medekoper
			
s.v.p. in blokletters
heer
heer
mevrouw
mevrouw
			
Naam*			
Voornamen (voluit)*			
Geboorteplaats*			
Geboortedatum*			
Nationaliteit*			
Adres*			
Postcode*			
Woonplaats*			
Telefoon privé*			
Telefoon werk			
Telefoon mobiel*			
E-mail*			
							
Burgerlijke staat
gehuwd in gemeenschap van goederen

geregistreerd partnerschap

gehuwd op huwelijkse voorwaarden

ongehuwd

Werkgever
Werkgever
			
Beroep			
Werkgever			
Plaats			
Bruto jaarsalaris

*

verplichte velden

€

€
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Uw huidige woning is een
huurwoning *
appartement *

maisonnette *

rijhoekwoning *

2 onder 1 kap *

penthouse *

rijtussenwoning *

bungalow *

vrijstaand huis *			

Wat is de kale huurprijs? *		

€

Naam verhuurder *			

koopwoning *
appartement *

maisonnette *

rijhoekwoning *

2 onder 1 kap *

penthouse *

rijtussenwoning *

bungalow *

vrijstaand huis *			

Is uw woning belast met een hypothecaire geldlening?
Naam hypotheekinstelling

ja		

nee

		

Bedrag restant schuld		

€

Geschatte verkoopwaarde		

€

Financiering/financiële middelen
Hoeveel spaargeld (naast de overwaarde van uw woning) heeft u
zelf beschikbaar voor de aankoop van de woning?

€

Heeft u of uw partner, naast uw hypotheeklening
nog andere persoonlijke financiële verplichtingen?

€

Voor hoeveel personen wordt woonruimte verlangd?

*

verplichte velden

man,

vrouw,

kind(eren)
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Voorkeur bouwnummers
GRAAG BOUWNUMMER én TYPE INVULLEN
Bouwnummer

Type

			
1e keus *			
		
*
2e keus 		
		
3e keus *		
		
*
4e keus 		
		
5e keus *		

N.B. De niet door u opgegeven bouwnummers worden niet toegewezen!

Dit formulier is geheel vrijblijvend, zowel de ingeschrevene(n) als de verkoper verplichten zich niet tot koop
of verkoop. De op dit formulier ingevulde gegevens en de eventueel nader te overleggen gegevens worden
vertrouwelijk behandeld. Indien u bezwaar heeft tegen het verstrekken van de gevraagde informatie, kan e.e.a.
worden toegelicht in een persoonlijk gesprek.
Wij verzoeken u vriendelijk dit formulier af te geven bij / te verzenden aan:
Kuub Makelaars					
t.a.v. Collin Hoondert
Beukenstraat 6
4462 TT Goes			
U kunt het inschrijfformulier ook per e-mail verzenden naar Collin Hoondert: collin@kuubmakelaars.nl
			

Bovenstaande vragen zijn naar waarheid ingevuld.

Handtekening					Plaats en datum

*

verplichte velden
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